
 

 

 

 

 

 

SOCIALDEMOKRATERNAS VISION FÖR LIDINGÖ 

 
1. Ett Lidingö där alla är välkomna 
 

På Lidingö ska människor i alla åldrar, med olika social, ekonomisk och geografisk 

bakgrund välkomnas till en kreativ och hälsosam miljö att bo, arbeta och studera i, finna 

rekreations-möjligheter och kulturell stimulans i orörd natur, vackra parker och välvårdade 

kulturmiljöer. Här ska alla ha råd att bo. Lidingö ska ha ett generöst flyktingmottagande. 

Lidingö ska uppfylla FN:s barnkonvention och konvention för personer med 

funktionsnedsättning och arbeta aktivt mot alla former av diskriminering med speciell 

inriktning på mäns våld mot kvinnor och förtryck av sexuella och etniska minoriteter. 
 

 

2. Ett Lidingö, där alla är delaktiga i formandet av vår gemensamma 

välfärd 

 
Alla kommunens medborgare, har möjlighet att påverka sin vardag. Kommunen intar en 

öppen och lyhörd attityd gentemot alla kommunens invånare. Ungdomarna får en utbildning 

som gör dem redo att ta ansvar och påverka samhället. Det finns ett varierat utbud av 

fritidsaktiviteter. Arbetsmarknaden är redo att ta emot dem och bostäder byggs, som de har 

råd att flytta till. Kommunen ger medborgarna högsta möjliga kvalitet i alla sina 

verksamheter. Olika brukargrupper ges inflytande över samtliga verksamheter i deras 

intresseområde. Alla känner trygghet i livets alla skeden. 
 

 

3. Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Lidingö 
 

Lidingö har ett unikt läge som skärgårdsö i storstadsregion, men är också en del av Sverige, 

Norden, Europa och världen. Lidingö ska vara en föregångare när det gäller energisparande, 

klimatsmart uppvärmning och kommunikation. Lidingö handlar ekologiskt, rättvist och 

värnande av biologisk mångfald i natur och vattenområden. Vid upphandling av tjänster tas 

hänsyn till kvaliteten på verksamheten och gällande kollektivavtal.  

Vår stad präglas av solidaritet – lokalt mellan stadens innevånare, globalt med den tredje 

världen och för framtiden med kommande generationer.  

 

 

 

 

Finansiella mål 

 
1. Ekonomi i balans 

2. 0,75 % överskott  

3. Låga avgifter i skola, omsorg och ungdomsverksamhet 
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